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Beste Buurtbewoner,
Essen, 25 november 2019

Feedback na opstarten BIN
Naam BIN die werd opgestart:
BIN Heikant
BIN Kammenstraat en omgeving
BIN Statie
Datum en uur van de oproep: 23 november om 09:57 u
Relaas van de feiten:
Op bovenvermelde datum en uur werd jullie BIN opgestart naar aanleiding
van een melding van verdachte gedragingen in het woonzorgcentrum
Sint-Michaël op de Moerkantsebaan te Essen.
Eén van de bewoners van het woonzorgcentrum kwam na een bezoek aan de
cafetaria terug op de kamer en stelde vast dat er een man van vreemde
origine in de kamer aanwezig was.
Wanneer ze betrokkene zagen zei hij “ Sorry, sorry, vergissing” en heeft hij
de kamer verlaten. Toen betrokkene vertrokken was zag de bewoonster dat
er een deel van de kamer overhoop werd gehaald.
Op het eerste zicht werd er niets gestolen.
De man kon worden beschreven als: man van vreemde origine, tussen de 20
& 30 jaar, +/- 1m75 groot, zwart haar en baard en drager van een lange
groene jas.
De man zou vertrokken zijn in de richting van het station van Essen.
Onze ploegen deden nazicht in de omgeving maar konden de verdachten niet
meer aantreffen.
De PZ Grens onderzoekt de feiten.
Lokale politie
------------------------------------------------------------------------------------------

WAARSCHUWING:
Nog nooit werden zoveel phishing e-mails
gestuurd als dit weekend. Safeonweb kreeg de
voorbije twee dagen meer dan 300 meldingen van
phishing-berichten waarbij oplichters zich
voordoen als pakjesdiensten en in een e-mail
vragen om verzendkosten te betalen. “Ze doen
zich voor als pakjesdiensten omdat ze weten
dat we tijdens deze periode veel pakjes online kopen.”
Kreeg jij ook een e-mail van Bpost, Zalando of PostNL zonder dat je een pakje hebt besteld?
Dan is de kans groot dat je een phishing e-mail hebt ontvangen. Volgens Safeonweb kregen
internetgebruikers de voorbije dagen een tsunami van phishingberichten in naam van de
pakjesdiensten. “Het is de eerste keer dat mensen zoveel valse e-mails ontvangen, sommigen
kregen zelfs 30 berichten van cybercriminelen die zich voordeden als pakjesdiensten. De meeste
e-mails worden verzonden in naam van Bpost”, zegt Andries Bomans van Safeonweb.
Safeonweb waarschuwt om voorzichtig te zijn met zulke e-mails, vooral tijdens de
eindejaarsperiode. “We zien dat cybercriminelen hun tactiek aanpassen en inspelen op de
actualiteit. Tijdens de kerstperiode neemt het aantal phishingberichten altijd toe omdat oplichters
ervan uitgaan dat we nu massaal pakjes online kopen en dus gemakkelijker op zulke e-mails klikken
en antwoorden. Maar waarom mensen nu plots tientallen berichten krijgen, daar hebben we niet
meteen een verklaring voor.”
Onderscheid maken
Oplichters misbruiken de logo’s van verschillende pakjesdiensten waardoor de e-mails op het eerste
gezicht echt lijken. Toch kan je de valse e-mails van de echte onderscheiden:
“Klopt het referentienummer van je zending niet, dan kan je ervan uitgaan dat het over phishing
gaat. Kijk ook altijd na wie het bericht stuurde. Merk je dat de toon van het bericht zeer dwingend is
en ze je bijna verplichten om te betalen, dan gaat het waarschijnlijk om phishing.”
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Samen staan we sterk !
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

